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Önmagadért – velünk!

Viszik magukkal a tudásukat – Beszélgetés Kovács Lászlóval, az OSZ elnökével
Nőnapi hölgycsokor – Jól esik a figyelem

Az egyetlen érv a taglétszám – Beszélgetés dr. Kéri Ádám munkajogi szakértővel
Valóságos szervezetek kellenek – Mészáros Melinda, a Független Szakszervezetek 

Demokratikus Ligájának elnöke a munkaharcról és a módszerekről
Tudtad? Jogszabályok a táppénzmaximumról

Hallassátok a hangotokat!

A TARTALOMBÓL
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Kovács László, vagy, ahogy 
sokan ismerik az Olajipari Szak-
szervezetben, Kokó 1960-ban 
született, mára két felnőtt, sa-
ját családban élő gyereke van. 
Közlekedésgépész-technikus-
ként végzett. Dolgozott a BKV-
nál és a Kádár Transznál, majd 
hosszabb ideig a Chinoinnál, 
ahol növényvédőszerek előállí-
tásával foglalkozott. 1998-ban 
helyezkedett el a MOL százha-
lombattai finomítójában, ahol 
az FCC üzemben lett blokk-ke-
zelő (rendszerkezelő). Munka 
mellett szerzett vegyipari gé-
pésztechnikus végzettséget.  

Már a Chinoinban csatla-
kozott az ottani szakszerve-
zethez, mivel úgy gondolta, 

szükség van erre az érdekei 
érvényesítéséhez, a véleménye 
tolmácsolásához. Néhány év 
múlva bizalminak választották 
a kollégái. A DUFI-ban először 
a MOL Vegyész Szakszervezet-
be lépett be, később azonban 
úgy látta, hogy az Olajipari 
hathatósabb képviseletet biz-
tosít a munkavállalók számára. 
Hamarosan üzemi bizalmivá 
választották a kollégái.

- Néhány év alatt elérted, 
hogy az FCC üzem műszakos 
munkavállalóinak 99 szá-
zaléka OSZ-es lett.  Hogyan 
csináltad?

- Beszélgetéssel. Igyekeztem 
meggyőzni őket, hogy amikor 
arról van szó, mit kapnak a 

szakszervezettől, ne csak sza-
loncukorra gondoljanak, ha-
nem arra, hogy minél többen 
vagyunk, annál erősebb az ér-
dekérvényesítő képességünk. 
Nem véletlen, hogy a munkál-
tató rendszeresen monitorozza 
a taglétszámot. Az OSZ törté-
nete az FCC blokk üzemeiben 
kezdődött 1994-ben, ahol min-
dig is hangosabban tiltakoztak, 
határozottabban alkottak vé-
leményt a munkavállalók. Fel-
tehetően azért, mert az egyik 
legösszetettebb üzem volt 
akkoriban, ahol jó képességű 
emberekre volt szükség. Na-
gyon becsültem Hajzer Barna-
bást, az OSZ egyik alapítóját, 
első elnökét, aki az FCC üzem 
indító csapatának is tagja volt. 
Amikor nyugdíjba készült, arra 
biztatott, hogy induljak az OSZ 
elnöki tisztségének a betölté-
séért. A küldöttgyűléstől 2012 
augusztusában kaptam egy-
hangú felhatalmazást. 

- Mennyire érzed ered-
ményesnek az elmúlt nyolc 
évet?   

- Az egyik legnagyobb sike-
rünknek tartom, hogy a Munka 
Törvénykönyve 2012-es módo-
sítása után – amikor jelentősen 
leszűkültek a munkavállalók 
jogai és lehetőségei – a MOL 

Önmagadért, velünk

Viszik magukkal a 
tudásukat
Meg kell értetni a munkáltatóval, hogy a jelenlegi bérpolitikája nem ösztönöz 
jobb teljesítményre, sőt. Ez az egyik legfontosabb célkitűzés az Olajipari 
Szakszervezetben idén. Nem működhet jól a differenciálás, ha nincs mellé plusz 
forrás rendelve, és nehéz azonosulni egy olyan teljesítményértékelési rendszerrel, 
amelynek több elemére kevés vagy semmilyen befolyása nincs a munkavállalónak. 
Mindez nem szolgálja a munkaerő megtartását, miközben a munkaerőpiac átalakul, 
egyre csábítóbbá válik. A fő gond, hogy a kilépők viszik magukkal a tudásukat is, 
amit pótolni sok időbe és sok pénzbe kerül – vélekedik Kovács László, az Olajipari 
Szakszervezet elnöke. 
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Nyrt. Kollektív Szerződésében 
sikerült megőriznünk mindazt, 
amit a korábbi években elértek 
az érdekképviseletek. A négy 
MOL szakszervezet fél évig tar-
tó közös munkával, fejezetről 
fejezetre tárgyalta újra a KSZ 
főszövegét a munkáltató képvi-
selőivel. Az OSZ tagságának je-
lentős része pótlékos beosztá-
sokban dolgozó fizikai munkás. 
Nekik minimum évi egymillió 
forintot jelent ez a megállapo-
dás. Ennyivel biztosít többet 
a Kollektív Szerződés, mint a 
Munka Törvénykönyve. 

Ennyit sikerült kialkudni-
uk a szakszervezeteknek, 
és ennyit kockáztat az, aki 
szerint nincs szükség szer-
vezett érdekképviseletre. 

- Mi az, amit a Munka Tör-
vénykönyve nem biztosít, de 
a Kollektív Szerződés igen? 

- A magasabb műszakpót-
lékot, amelynek az átlaga 25 
százalék, míg az MT átlag 15 
százalékot ír elő, a magasabb 
készenléti és ügyeleti pótlékot, 
amely az MT-ben 20, a MOL-
ban 25 százalék, évi 36 óra 
plusz szabadságot, a vasárna-
pi juttatást, amit az MT nem is 
tartalmaz. Csak utóbbi évente 
százezer forintot meghaladó 
összeget jelent egy átlagos 
műszakosnak.

Nem csak a műszakos dol-
gozókat érinti a karácsonyi ju-
talom, a teljesítménybónusz, 
vagyis a 13. és 14. havi fizetés, 
a betegszabadság nagyobb ará-
nyú kifizetése, ami MT szinten 
75, nálunk viszont 80 százalék, 
valamint a törzsgárdajuttatás.

De visszatérve az elmúlt 
nyolc évre: 2013-ban termé-
szetesen nem értettünk egyet 
a csoportos létszámleépítéssel, 
viszont sikerült a törvényes 
végkielégítésen felüli támoga-
tást kiharcolnunk az elbocsá-
tott kollégáknak. Ez egy sá-
vosan emelkedő juttatás volt, 

harminc éves munkaviszony 
után bruttó 1,245 millió forin-
tot jelentett. Sikerként éltem 
meg a 2017-es félpályás útle-
zárást is, amiben a kollégáink 
mellett a társszakszervezetek 
tagjai is részt vettek. 

- Miért választottátok a 
közutat? 

- A jogszabályi környezet 
változott és folyamatosan 
változik, nekünk pedig folya-
matosan keresnünk kell az új 
lehetőségeket, ha meg akar-
juk valahogy mutatni az el-
szántságunkat és az erőnket. A 
2006-os sztrájkkészültség sok 
mindenre megtanított ezzel 
kapcsolatban. Munkahelyen 
kívül sokkal könnyebb meg-
szervezni egy demonstrációt, a 
munkáltatónak pedig gyakor-
latilag nincs eszköze a szemé-
lyes nyomásgyakorlásra. 

- Sikeres volt a lezárás? 
- Valamivel több, mint 120 

gépjármű és körülbelül 200 
kolléga vett részt benne. Egy-
részt azt gondolom, siker, 
hogy meg tudtuk szervezni, 
másrészt nyilván nagyobb ha-
tása lett volna, ha még többen 
vagyunk. Nagy tanulság volt 
számomra, hogy a munkálta-
tót mennyire rosszul érinti a 
negatív médiavisszhang. Csak-
hogy a média – tisztelet a kivé-
telnek - nem hitelesen számolt 
be az eseményekről. Ebből a 
tapasztalatból származott egy 
további tanulság: ha nem akar-
juk agyonvágott, elferdített, 
nem egyeztetett riportokban 
viszont látni magunkat, akkor 
marad az élő adás. 

- Hallottam olyan véle-
ményt, hogy teljes egészé-
ben kellett volna lezárni az 
északi és a déli kijáratot, 
mert, ha nem mennének ki 
a DUFI-ból a tartálykocsik, 
az rövid idő alatt is érezhe-
tő fennakadást jelentene az 
egész országban.

- Egyrészt közterületen de-

monstrálni csak a gyülekezési 
jog betartásával lehet. A teljes 
útlezárásra nyilvánvalóan nem 
adna engedélyt a rendőrség. 
Másrészt az ország üzem-
anyag-ellátása bonyolultabb 
ennél. Vasúton, csővezetéken 
és adott esetben a környező 
finomítókból is érkezhet. Har-
madszor – és nem utolsó sor-
ban – egy ilyen demonstrációt 
több napig fent kellene tartani 
ahhoz, hogy érzékelhető ha-
tása legyen.  Jó, hogy vannak 
ötletek, de még jobb lenne, ha 
a megvalósításban is többen 
vállalnának szerepet. Gyakran 
hallom, hogy „Tegyetek vala-
mit!”, „Csinálj valamit, Kokó!” 
De, amikor azt válaszolom, 
hogy „Oké, gyere, vegyél részt 
személyesen, ülj be a sztrájk-
bizottságba!”, kiderül, hogy 
ezért vagy azért nem lehet. 

Amikor már névvel, arccal 
kell felvállalni a vélemé-
nyünket, gyakran van visz-
szavonuló. 

Szerencsére nem mindenki 
ilyen, csak azt mondom, tet-
tekre és több valódi harcosra 
lenne szükség. 

- Milyen bérmegállapodást 
sikerült elérni az idei évre? 

- Nem a legjobbat, de fon-
tos, hogy van megállapodás, 
mert ez garantálja mindazt a 
juttatást, amely meghaladja a 
Munka Törvénykönyvében elő-
írt kötelező szintet. A bérfej-
lesztés mértéke végül a fizikai 
állománycsoportban 20 ezer 
forint lett a szakszervezetek ál-
tal javasolt 30-cal szemben. Az, 
hogy ne százalékban, hanem 
forintban fejezzük ki a béreme-
lést, évekkel ezelőtt az OSZ ja-
vaslata volt. Vannak ugyanis 
olyan munkakörök, amelyek 
jövedelemszintje aránytalanul 
elmarad a MOL-os átlagtól, és 
ezen változtatni kell.       

- Milyen terveket tűztél ki 
az idei évre?
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 Az egyik fontos feladat, 
hogy sikerüljön megértetni 
a munkáltatóval: összessé-
gében elhibázott a bérpo-
litikája, amellyel nemcsak 
az a baj, hogy nem alkal-
mazkodik a munkaerőpiac 
változásához, hanem az is, 
hogy nem ösztönöz jobb 
teljesítményre, sőt. 

A fő problémának azt látjuk, 
hogy az üzleti területek töre-
kednek a teljes differenciálás-
ra a bérfejlesztésben, miköz-
ben erre nem áll rendelkezésre 
pluszforrás. Emiatt előfordul-
hat, és elő is fordul, hogy va-
lakinek a teljesítményét ötösre 
értékeli a munkahelyi vezető-
je, és mégsem kap bérfejlesz-
tést. Arról már nem is beszél-
ve, hogy nehéz azonosulni egy 
olyan teljesítményértékelési 
rendszerrel, amelynek több 
elemére kevés vagy semmilyen 
befolyása nincs a munkavál-
lalónak, és sok esetben elle-
nérdekeltté teszi a társszerve-
zeteket. Sajnos ez így nem 
segíti a munkaerő megtartását 
az amúgy is átalakult, csábító 
munkaerőpiaccal szemben. A 
kilépők viszik magukkal a tudá-
sukat is, amit pótolni sok időbe 
és sok pénzbe kerül.

A saját házunk táján is van 
tennivalónk. Szeretném még 
hatékonyabbá tenni az OSZ 
szervezetét. Fokozni kell a ko-
moly szakértői hátteret a tár-
gyalásokon. Régen sem, de 
ma már különösen nem el-
fogadható bértárgyaláson, 
hogy azért kérünk magasabb 
bérfejlesztést, mert a meg-
ajánlott kevés. Korábban már 
elkezdtük, de folytatni kell a 
kapcsolatépítést cégen kívüli 
szakszervezetekkel. Tudunk ta-
pasztalatot átadni, de ami fon-
tosabb, szerezni is. Mi az, amit 
ők jobban csinálnak, aminek az 
eredménye magasabb szintű 
bérmegállapodás. Már felvet-

tük a kapcsolatot versenytárs 
olajipari cégek szakszerveze-
teivel. Igaz, külföldön más a 
jogszabályi háttér, de tudnunk 
kell arra választ adni, hogy más 
cégek miért hatékonyabbak a 
munkáltató szerint.  Szükség 
van a segélyezési bizottságunk 
megújítására, mert évek óta 
növekszik a segélyezett tagja-

ink száma. Ez mutatja azt is, 
hogy egyre több kolléga kerül 
önhibáján kívül hátrányosan 
megváltozott anyagi élethely-
zetbe. Nagyon fontosnak tar-
tom a fiatalok megszólítását, 
mivel a tagságunk jellemzően 
középkorú vagy idősebb. Az 
egész Európai Unióban prob-
léma a szakszervezeti taglét-
szám folyamatos csökkenése. 

A HR belépéskor tájékoztatja 
az új munkavállalókat, átfogó 
képet ad a cégről az összes jut-
tatással, szolgáltatással, lehe-
tőséggel, ami rendben is van, 
de azt csak megemlíti, hogy 
működnek szakszervezetek és 
van üzemi tanács. 

A munkáltatónak nyilván 
nem érdeke a szakszerve-
zetek erősödése, és ennek 
megfelelően kommunikál. 
Ezért nekünk kell megszó-
lítani az új kollégákat.

- Ti mivel igyekeztek von-
zóvá tenni az OSZ-t az új be-
lépők számára?

- Hatékony érdekképvise-
lettel, érdekvédelemmel. Se-
gélyezési rendszerrel, nőna-

pi, beiskolázási ajándékokkal, 
fürdő-, wellness kuponokkal, 
kedvezményes üdüléssel, jog-
segélyszolgálattal és jogi ta-
nácsadással. Támogatjuk a 
tagjaink közösségi rendezvé-
nyeit, de a legfontosabb ér-
vünk az, hogy a kollektív jogok 
magasabb szintű védelmet ad-
nak annál, amit az egyén tud 
képviselni, és minél többen va-
gyunk, annál hangsúlyosabban 
tudjuk képviselni az érdekeiket.  

Ha csak 0,5 százalékkal 
többet tudunk elérni egy 
tárgyaláson, adott esetben 
komoly „juttatásnak” felel-
het meg.  

Sokat várok a kommuni-
kációnk megújulásától. Első-
sorban azért, mert az elmúlt 
időszakban a már említett tör-
vényi változások miatt nagyon 
beszűkült a mozgásterünk. A 
munkáltató csak négyes aján-
latot fogad el a KSZ-re és min-
den egyébre vonatkozóan, 
vagyis folyamatosan egyeztet-
nünk kell a másik három szak-
szervezettel. Együttműködésre 
vagyunk „ítélve”, amely nem 
mindig könnyíti meg a céljaink 
elérését. Úgy vélem, erre is a 
kommunikáció a megoldás. 
Minél több munkavállalóhoz 
jutnak el az üzeneteink, annál 
nagyobb az esélyünk a céljaink 
elérésére. 

- Mi az az üzenet, amit 
minden MOL-os munkaválla-
lóhoz szeretnél eljuttatni? 

- Az a munkavállaló, aki azért 
nem szakszervezeti tag, mert 
a szakszervezet által kiharcolt 
eredmények így is érvényesek 
rá, elvárja, hogy mások — a 
társai — gondoskodjanak ér-
dekei védelméről. De ha valaki 
saját magáért nem kíván tenni, 
az milyen alapon várja el ezt 
másoktól? Röviden, ahogyan a 
szlogenünk is szól: „Önmaga-
dért, velünk!”

n
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A létszám és a bér – úgy véli, 
az egész DUFI-ban ezek a fő 
kérdések. Véleménye szerint 
a műszakvezetők és a vezér-
lők relatíve jól keresnek, de a 
rendszerkezelők jövedelme 
nem arányos a munkájukkal, 
tudásukkal.

Ő huszonhetedik éve dolgo-
zik a MOL-ban. Kezdetben ki-
magaslónak találta a jövedelmi 
viszonyokat. A belépés előtt 
havi tizennégy-ezret keresett a 
kórházban, ahol anyagbeszer-
ző volt, és huszonnégy-ezerrel 
vették fel ide. Akkor nagyon 
elégedett volt a munkahelyé-
vel, mivel sokkal többen dol-
goztak egy műszakban, és a 

magas fizetés mellett olyan 
juttatások is működtek, mint 
például a �gázpénz�, amely a 
24 ezres keresethez képest 3-4 
ezer forintot jelentett, a �bal-
esetmentes pénz�, amely fél 
évente járt, a 15. és 16. havi 
fizetés, és 10-20 százalékosak 
voltak a béremelések. Mindez 
körülbelül tíz éve kezdett meg-
változni. Az említett juttatások 
egy részét beépítették a bérbe, 
és az emelés csökkenésével 
vesztettek az értékükből, más 
részüket pedig meg is szüntet-
ték. 

A létszámcsökkentés is hoz-
zájárult ahhoz, hogy mára már 
sokkal kevésbé elégedettek, de 

ettől függetlenül az ő üzemük-
re nem jellemző a fluktuáció. A 
legtöbben 4-5 éve dolgoznak 
ott. Ebben szerepet játszik a 
koruk, és a beosztást is kedve-
zőnek tartják. Pálinkás Gyula 
szerint a négy plusz négy na-
pos munkarend lehetővé teszi, 
hogy kipihenjék magukat. 

A koronavírus természete-
sen a HDS-ben dolgozókat is 
foglalkoztatja. Nem értik, hogy 
miközben bizonyos beosz-
tásokban el kell halasztani a 
meetingeket, nekik ugyanúgy 
le kell tölteni az Olaszországból 
érkező kamionokat. 

Nyilván azért, mert van, ami 
várhat és van, ami nem. n

Ténykép a HDS üzemben

Maradunk-e?
Maradunk-e ennyien és meddig maradhatunk? – Pálinkás Gyula műszakvezető 
szerint ezek a kérdések foglalkoztatják aktuálisan a leginkább a HDS üzemben 
dolgozókat. 
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Pados Péter szerint az üzem-
ben senki nem esett pánikba 
az esetleges koronavírus-fer-
tőzés miatt, de azért éreznek 
bizonytalanságot. Örülnek a 
szenzoros kézfertőtlenítőknek 
és a folyamatos központi tájé-
koztatásnak, de nem biztosak 
abban, hogy a DUFI fel van ké-

szülve egy esetleges járványra, 
vagy csak karanténra, vagyis 
van-e terv arra, hogy minden 
műszakban biztosítani lehes-
sen a biztonsági létszámot. 

Az OSZ megújuló kommu-

nikációjával kapcsolatban el-
mondta, jónak tartaná, ha 
minden szakszervezeti tiszt-
ségviselőt bemutatnánk, kezd-
ve az alelnökökkel, és szerinte 
érdemes lenne annak is utá-
na járni, mitől olyan sikeres a 
győri Audi szakszervezet. 

Az üzemében a jelenlegi 

legnagyobb gondnak az óri-
ási fluktuációt tartja. Az ösz-
szevont üzemek műszakve-
zetőinek amúgy is tetemes 
feladatát, felelősségét a beta-
nítások tovább növelik. „A mű-

szakvezetőkön meg is látszik 
a túlterheltség. A HDS-ben és 
a KRAKK-ban ugyanez a hely-
zet, és akkor nem értik, miért 
rossz a hangulat.” Aggasztó-
nak érzi a szomszédos LINDE 
üzemben lezajlott leépítést is, 
aminek az eredményeként a 
helyszínen egy nappalos és 
egy éjszakás munkavállaló látja 
el az üzem felügyeletét, amely-
nek az egész DUFI biztonsága 
szempontjából jelentős a sze-
repe. Szerinte az egyszemélyes 
munkahelyek nem biztonságo-
sak, amit alátámaszt, hogy elő-
fordult rosszullét, sőt haláleset 
is ilyen helyzetben.  

Jászi Péter az OSZ-kommu-
nikációval kapcsolatban azt 
mondta: az általános válto-
zásokkal, illetve gondokkal 
mindenki tisztában van. Ő azt 
tartaná fontosnak, hogy a 
Ténykép jelen legyen az üze-
mekben és a napi szintű prob-
lémákat mutassa be. Érdekli, 
hogy mi a helyzet a társüze-
mekben. Vagyis: rólunk és ne-
künk szóljon az újság!

Pados Péter szerint nem-
csak a negatívumokat, hanem 
a pozitív változásokat is érde-
mes megosztani a kollégákkal. 
Náluk ilyen, hogy az új üzem-
csoport-vezető – Kovács Sán-
dor – teljesen más aspektusból 
közelíti meg az üzemben dol-
gozókat. Ennek köszönhetően 
két-három év kérés után végre 
hangszigetelt falat kaptak az 
operátorok, és már nem zavar-
ja őket a figyelemben a gépzaj. 
Emellett zajlik a felújítás a mel-
lékhelyiségben is, ami szintén 
régi igényük volt.  n

Ténykép a Reformáló üzemben

Rólunk, nekünk szóljon!
Pados Péter engedélykiadóval és Jászi Péter műszakvezetővel beszélgettünk a 
DUFI Reformáló üzemében március 4-én. Szóba került a koronavírus, a biztonságos 
létszám és a pozitív gondolatok ereje is. 
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A táppénz alapjául akkor 
lehet a napi átlagkereset 60 
százalékát venni, ha a munka-
vállaló legalább 730 nap folya-
matos társadalombiztosítással 
rendelkezik. Ennél kevesebb 
biztosításban töltött idő, illet-
ve kórházi vagy egyéb fekvő-
beteg-gyógyintézeti ellátás, 
ápolás esetén csak a napi át-
lagkereset 50 százaléka lehet a 
táppénz.

A betegség miatti kereső-
képtelenség első 15 munka-
napjára az általánosan hasz-
nált kifejezéssel ellentétben 
nem táppénzt, hanem úgyne-
vezett betegszabadságot ve-
het igénybe az arra jogosult 
munkavállaló. Ez kizárólag a 
saját betegsége esetén jár, te-
hát gyermekek ápolására nem. 
A munkavállalónak naptári 
évenként 15 munkanap be-
tegszabadság jár. Év közben 
kezdődő munkaviszony esetén 
a betegszabadság arányos ré-
szére jogosult.

Betegszabadságra azok az 
alkalmazottak jogosultak, akik-
nek munkaviszonya a Mun-
ka Törvénykönyvének hatálya 
alá tartozik (pl. bt., kft, rt. al-
kalmazottai). Jogosultak rá a 
kormánytisztviselőik, állami 
szolgálati, közszolgálati és köz-
alkalmazotti jogviszonyban álló 
személyek is.

Nem jogosult betegszabad-
ságra az egyéni vállalkozó, 

társas vállalkozás tagja (kivé-
ve, ha munkaviszony kereté-
ben munkát végez), megbízás 
alapján munkát végző személy. 
Nem jár betegszabadság az 
üzemi baleset és foglalkozá-
si betegség miatti keresőkép-

telenség, valamint a veszé-
lyeztetett várandósság miatti 
keresőképtelenség tartamára 
sem. Ezekben az esetekben a 
keresőképtelenség első napjá-
tól táppénz illeti meg a bizto-
sítottat.

A betegszabadság alatt fo-
lyósított juttatás nem az álla-

mi egészségbiztosítás ellátása, 
hanem a munkáltató fizeti. A 
betegszabadság idejére a tá-
volléti díj 70 százaléka jár, az 
összeg adó‐ és járulékköteles.

Igénybevételének jogos-
ságát a kezelőorvos igazol-

ja, kórházi ápolás esetén 
kórházi igazolás szükséges. 
A betegszabadságra jogosult 
személy részére a táppénz a 
betegszabadság lejártát köve-
tő naptól járhat. 

(Forrás: Magyar  
Államkincstár)

n

Tudtad?

A vonatkozó jogszabályok 
maximalizálják a táppénzt
A táppénz mértéke a biztosításban töltött időtől, illetve az esetleges kórházi 
ápolástól függően a napi átlagkereset 60, illetve 50 százaléka, de egy napra járó 
összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét. 2020-
ban 161 000 forintos minimálbért alapul véve nem lehet több  
10 733,33 forintnál.
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Jenei Györgyné Kati, OSZ al-
elnök:

- Harmincnégy éve dolgo-
zom a vállalatnál, ebből 23 
évet a laborban, majd 10-et 
a Krakk üzemben töltöttem, 
jelenleg az Olajipari Szak-
szervezet egyik alelnöke és 
irodai munkatársa vagyok. 
Igazából nem szeretem eze-
ket az ünnepeket, nem tartom 
helyesnek, hogy a férfiak nem 
kapnak ugyanilyen figyelmet, 
mivel ők is megérdemelnék. 
Ha már egyenlőség van, akkor 
mért kell kiemelni a nőnapot és 
ennyire hangoztatni? És mi van 
a férfiakkal? Őket miért nem 
ünnepeljük így? 

Szerintem nem kell minden-
hez ajándékot kötni, elég egy 
elismerő szó, vagy ha azt mond-
ják, hogy „Boldog nőnapot!” 
Ha a jelenlegi munkámat né-
zem, se előnye se hátránya 
nincsen, hogy nő vagyok, de az 
előző munkahelyemen igen ne-
hezen fogadtak el nőlétemre, 
mivel üzemben nem igen van-
nak már női dolgozók. Sajnos, 
sokan nem szeretik, pláne a 
főnökök, ha az üzemükben női 
dolgozó van. Van, aki ezt han-
goztatja is!

Néha úgy érzem, hogy férfi-
ként sokkal sikeresebb le-
hetnék, de azért nincs okom 
panaszra. Nálunk, a MOL Nyrt.-
nél férfiként könnyebb mozog-
ni egyik üzemből a másikba, a 
nők számára csak a laborok és 
esetleg az irodaház marad, de 
bejutni nem egyszerű.

Én azon szerencsések közé 
tartozom, akiknek volt lehe-
tősége megismerni az üzemi 

életet, ráadásul egy nagyon jó 
csapattal és kitűnő kollegákkal. 
Utólag is mindent köszönök ne-
kik!

Kertesi Pálma, JSR MOL Synt-
hetic Rubber Zrt., labormér-
nök:

- Mindig mást jelent a nőnap, 
attól függően, hogy hol, kikkel 
és milyen élethelyzetben va-
gyok. Egy biztos: férfi(ak) nélkül 
nincs nőnap! Úgy gondolom, 
akkor tudok igazán nő lenni, 
amikor egy férfi van mellettem. 

Hogy milyen ajándéknak 
örülnék, az attól függ, kitől ér-
kezik. A legértékesebb ajándék 
számomra az idő, amit velem 
tölt az az ember, akinek élvezem 
a társaságát. A laboratórium az 
a terület, ahol biztosan nem je-
lent hátrányt, vagy talán még 
előnyös is, hogy nő vagyok. A 
vegyipar egyéb szegmensei-
ben azonban azért fel kellene 
kötnie a gatyát egy nőnek, ha 
érvényesülni akar! Annak elle-
nére, hogy a mi vállalatunknál 

a japán és a magyar munkakul-
túra vegyesen működik, nem 
érzem, hogy hátrányom lenne 
azért, mert nő vagyok. Azt gon-
dolom, hogy a siker a motivá-
ción múlik és nem azon, hogy 
ki milyen nemű. Bár férfiként 
valószínűleg elszántabb lennék 
a karrierépítésben. Jelenleg 
az anya-nő-sportoló-mérnök 
kombinációt kell egyensúlyban 
tartanom, így aztán a siker fo-
galma is más értelmet nyer.

Korsós-Novák Marianna, MOL 
Nyrt., Finomítás munkatárs, 
Reformáló és Hidrogéngyár:

- Számomra a nőnap igazából 
nem sokat jelent, ugyanolyan 
hétköznap, mint bármelyik má-
sik, csak ezen a napon egy ked-
ves, de formális gesztusként a 
nők a kötelességtudó férjüktől, 
kollégáiktól, osztálytársaiktól, 
férfi rokonaiktól virágot kapnak 
egy mondattal: „Boldog nőna-
pot!” Én is kapok a kollégáimtól 
virágot, amit kissé feszengve 
veszek át, de bevallom, a lelkem 
mélyén azért jól esik a gesztus. 
Nőnapon különösen nem vá-
gyom semmiféle ajándékra. 
Természetesen jól esik, amikor 
a férjem virágot hoz, de Ő más-
kor is meg szokott lepni apró fi-
gyelmességekkel, virággal.

Hogy nőnek vagy férfinak 
születünk, nem a mi döntésünk, 
ezért nem jár virág vagy aján-
dék, pontosabban nem EZÉRT 
jár a virág, ajándék. Néha az az 
érzésem, hogy sokan néhány 
szál virággal szeretnék kom-
penzálni azt, amit a nehezebb 
helyzetben lévő nők nap mint 
nap átélnek. 

Nőnapi hölgycsokor

Jól esik a figyelem
 
Mit jelent számodra a nőnap? Milyen ajándéknak örülnél? Előnynek vagy 
hátránynak éled meg a munkahelyeden, hogy nő vagy? Erről kérdeztük az OSZ 
hölgytagjait.
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A nőnap eredetileg harcos, 
a nők egyenjogúságáért 
küzdő demonstratív nap 
volt, mostanság viszont 
virággal való köszöntős 
nappá változott, pedig az 
egyenjogúság terén még 
mindig sok a tennivaló. 

Mondhatnék olyan közhe-
lyeket is, hogy nőnek lenni 
nehezebb, mert a munka, a 
házimunka, a gyereknevelés a 
leginkább a nőket terheli, ami 
igaz is, de manapság már sok-
kal jobb a helyzet, mint pél-
dául húsz-harminc éve volt. 
Lassan huszonöt éve dolgozom 
nőként férfiak között. Sokat be-
szélgetünk a családról, a mun-
káról, az otthoni teendőkről, és 
a nagy többségüknél azt látom, 
hogy három műszak mellett is 
aktívan kiveszik a részüket a 
háztartási munkákból és a gye-
rekek körüli teendőkből, hogy 
tehermentesítsék a társukat. 
Persze, kivételek mindig van-
nak.

Nőnek lenni sok munkahe-
lyen hátrány, mert anya vagy és 
emiatt évekre kiesel a munká-
ból, és ez a bérezésen is meg-
látszik. Ha beteg lesz a gyerme-
ked, szintén kiesel a munkából. 
Én szerencsés vagyok, mert 
soha nem ért hátrány amiatt, 
mert otthon maradtam ápolni a 
gyerekemet. 

A feletteseim mindig na-
gyon toleránsak és meg-
értők voltak, de elég sok 
nőtől hallom, hogy nem 
tudnak vagy nem mernek 
otthon maradni, amikor 
beteg a gyermekük. 

Sajnos, még mindig hallani 
olyan munkahelyekről is, ahol 
a férfiak a nőket nem tartják 
egyenrangú kollégának, leala-
csonyító, szexista módon be-
szélnek és viselkednek, de ez 
nem csak a munkahelyen, ha-
nem bármilyen szituációban 
előfordulhat.

Sikeresebb lennék-e a munka 
világában férfiként? Legszíve-
sebben rávágnám, hogy igen, 
mert több lehetőségem lenne, 
de ha jobban belegondolok, 
nem merem biztosan állítani. 
Kimondottan örültem, hogy lá-
nyaim születtek, és erős, füg-
getlen embernek próbálom 
nevelni őket. Nem gondolom, 
hogy nőként kevesebbet fog-
nak érni - sem a munka, sem az 
élet más területén.

Major Krisztina, MOL Logisz-
tika, CH-szállítási munkatárs:

- A 27. évemet kezdtem 
meg 12 órás műszakos mun-
karendben. Számomra a Zol-
tán napot jelenti a nőnap. Nem 
vagyok az a tipikus NŐ (öltözkö-
dés, smink) csak simán ember, 
szóval a nőnap nem jelent kü-
lönösebben semmit. Hogy anya 
lehetek, az más, amiatt nem 

cserélnék a férfitársaimmal.
Milyen nőnapi ajándéknak 

örülnék? A tavalyi tupperware 
edény tetszett, de szeretem a 
csokit is. Munka szempontjá-
ból az egyenlőség elvileg elvárt, 
gyakorlatilag nekünk jobban 
kell teljesítenünk az elismeré-
sért, de ez lehet, hogy csak az 
én érzésem.

 Azt gondolom, hogy férfi-
ként sikeresebb lehetnék a 
munka világában. Még elég 
fiatal a nők egyenjogúsá-
ga, nem minden területen 
ismernek el minket, illetve 
szerintem az anyagi meg-
különböztetés is jelentős. 
De örülök, ha hallok ellen-
példát.

Somlai Beáta, HR senior ügy-
félszolgálati munkatárs:

- Azt gondolom, hogy a nőnap 
a nők iránti tiszteletet és meg-
becsülést jelenti. Nagyon sok nő 
él úgy, hogy nem kapja meg a 
neki járó figyelmet, elismerést, 
miért ne lehetne ezt ezen a na-
pon egy férfitól, egy kollégától, 
főnöktől megkapniuk? 

Nem gondolom, hogy a nők 
az ajándékra vágynak, inkább 
csak egy szál virágra, dicsérő 
szavakra, egy kedves üzenetre, 
odafigyelésre. A szakszervezet 
minden évben igényes, ötletes 
ajándékokkal lepi meg nőtagja-
it, amivel ragyogást visz a lel-
künkbe. Ez úton is köszönjük 
nekik! n
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- Melyek a LIGA idei leg-
fontosabb kihívásai, felada-
tai, célkitűzései? 

- A LIGA Szakszervezetek, 
mint a makroszintű érde-
kegyeztetés szereplője, 
az idei évben is napiren-
den kívánja tartani azokat 
a – munkavállalók széles 
rétegeit érintő – kérdé-
seket, amelyekben a tel-
jes munkavállalói oldalon 
konszenzus van. Ilyen a 
Munka Törvénykönyvének 
átfogó felülvizsgálata, a 
korkedvezményes nyugdíj 
korszerű formában történő 
visszaállítása, valamint a 
sztrájktörvény módosítása. 

Emellett a foglalkoztatásra 
kiható általánosabb problé-
mákkal is foglalkoznunk kell. 
Ilyen a gazdasági növekedés 
lassulása, amely - a különböző 
ágazatokban eltérő mértékben, 
de – csökkenti a béremelkedés 
ütemét és foglalkoztatási prob-
lémákat okoz, és legújabban a 
koronavírus terjedése, amely 
globális ellátásilánc-gondok-
hoz vezethet.

- Mennyiben számít a LIGA 
a fenti célok megvalósításá-
ban az OSZ-re? 

- Az érdekvédelmi mun-
kánk prioritásait elsődlegesen 
a tagszervezeteinkkel szoros 
együttműködésben alakítjuk ki 
és képviseljük a szociális part-

nerekkel és a kormánnyal foly-
tatott tárgyalásaink során. A 
tagszervezeteink a belső dön-
téshozatali rendszeren keresz-
tül, a munkabizottságokban, 
a munkaszervezetünkön ke-
resztül, illetve egyedi igények 
alapján ad hoc együttműködé-
sek révén vehetik igénybe ér-
dekvédelmi szolgáltatásainkat. 
Számítunk arra, hogy beszá-
molnak a vállalati vagy ágazati 
szinten jelentkező problémák-
ról. Ez lehet a megoldásukra 
irányuló közös erőfeszítések ki-
indulópontja, vagyis folyama-
tos kétirányú kommunikációra 
van szükség a munkavállalókat 
érintő problémák megoldá-
sa érdekében - legyenek azok 
munkajogi, munkavédelmi 
vagy érdekvédelmi természe-
tűek. 

- Ha a munka világának 
aktuális, hazai változása-
it nézzük, pozitívum, hogy 
javultak a részmunkaidős 
foglalkoztatás törvényi fel-
tételei. Szerinted mennyire 
jelent ez gyakorlati előnyt a 
munkavállalóknak?

- Jellemzően a fiatalabb 
korosztály él ezekkel a lehető-
ségekkel, de a részmunkaidő 
alkalmazása más országokhoz 
viszonyítva nem elterjedt ná-
lunk. Sok esetben csak kény-
szerből veszik igénybe az érin-
tettek, vagy visszaélés jelleggel 
alkalmazzák egyes munkálta-
tók, ezzel csökkentve a bér-

kifizetést. Ennek oka a legtöbb 
esetben a csökkentett mér-
tékű juttatás, valamint számos 
munkahelyen – a termelés jel-
legére tekintettel – nem, vagy 
csak korlátozottan alkalmazha-
tó forma.

- Ha lassan is, de zajlik a 
szociális integráció az EU-
ban, amelynek része egyebek 
mellett az egységes minimál-
bér, az egységesen tisztes-
séges munkafeltételek és 
egyenlő lehetőségek a mun-
kaerőpiacon. Hol tart ez a 
folyamat és van-e benne sze-
repük a szakszervezeteknek? 
Van-e közöttük EU-szintű 
együttműködés a folyamat 
előmozdítása érdekében?

- Az Európai Bizottság köz-
leményt adott ki a „Méltányos 
átállást szolgáló, erős, szociális 
Európáról” januárban, amely 
egy cselekvési terv kidolgozá-
sát készíti elő a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtá-
sához. Ennek része az európai 
minimálbér felvetése is, mint 
ahogyan számos egyéb kér-
dés. Az európai munkavállalók-
nak a tisztességes megélhetést 
lehetővé tevő, tisztességes 
minimálbérrel kell rendelkez-
niük. Ez nem azt jelenti, hogy 
az EU-ban minden munkavál-
laló számára ugyanazt a mi-
nimálbért kellene biztosítani. 
A minimálbéreket a nemzeti 
hagyományok szerint, kollek-
tív megállapodások vagy jogi 

Valóságos szervezetek 
kellenek
Fontos, hogy a szakszervezetek jelen legyenek az adott munkahely mindennapi 
életében, „valóságosak” legyenek, ne láthatatlan szervezetek, amelyek csak 
a tagdíjat szedik be. Az eredményes szakszervezet kommunikációjában és 
érdekvédelmi munkájában is alkalmazkodik a 21. századi kihívásokhoz. Jelentős, 
„forintosítható” szolgáltatási palettával rendelkezik, amely valódi előnyöket kínál a 
tagjainak. Mészáros Melindával, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 
elnökével beszélgettünk.
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rendelkezések útján kell meg-
állapítani. A megfelelő és mél-
tányos minimálbérek megha-
tározásának hatékony módja a 
munkaadók és a szakszerveze-
tek közötti jól működő kollektív 
tárgyalás, mivel a munkaválla-
lók és a munkáltatók ismerik a 
legjobban saját ágazatukat és 
régiójukat. A széles körű véle-
ményezésben az Európai Szak-
szervezeti Szövetség (ETUC) is 
részt vesz, amelynek a LIGA 
Szakszervezetek is tagja. 

- Jelenleg gyakorlatilag le-
hetetlennek tűnik egy sztrájk 
megszervezése, ha a mun-
káltató nem együttműködő 
az elégséges szolgáltatás-
ban való megállapodásban. 
Milyen egyéb eszközökkel 
lehet nyomást gyakorolni a 
dolgozók érdekében?

- A munkaharc a munkavál-
lalói és munkáltatói oldal által 
alkalmazható nyomásgyakor-
lási eszközökből álló rendszer, 
amelynek csak egyik eleme a 
sztrájk. A történelem folyamán 
egyre bővült a munkavállalók 
által alkalmazható kollektív ak-
ciók sora. Gyakran alkalmazott 
eszköz a blokád, a munkalas-

sítás, a túl szabályszerű mun-
kavégzés, a túlóra megtagadá-
sa, a visszaélés az évi rendes 
szabadsággal. Vannak üzemen 
kívül alkalmazható eszközök, 
mint a tüntetés, a bojkott vagy 
az ülősztrájk, illetve üzemen 
belül és kívül egyaránt megva-
lósítható akciók, mint az alá-
írásgyűjtés, a petíció vagy az 
éhségsztrájk. A felsorolt akciók 
minősítése kétséges, általában 
nem részesülnek a sztrájkot 
megillető védelemben. Ugyan-

csak fontos eszközt jelent-
het a szakszervezet számára 
adott esetben a széles nyilvá-
nosság tájékoztatása az adott 
érdekkonfliktus körülményei-
ről, részleteiről, ami sértheti a 
munkáltató érdekeit és növel-
heti érdekeltségét a konfliktus 
feloldásában.

- A tagjaink legnagyobb 
része középkorú vagy idő-
sebb. Nehéz megnyerni a fi-
atalokat. Milyen módszerek 
lehetnek hatékonyak?

- A fiatalok toborzása és 
megtartása a legkomolyabb 
szervezeti kihívás, amely az 
egész szakszervezeti moz-
galmat alapjaiban érinti. A 

rendszerváltás után felnőtt 
generáció gyökeresen más kö-
rülmények között szocializáló-
dott, a munkahellyel szemben 
nagyon eltérő elvárásokkal 
rendelkezik, mint a korábbi ge-
nerációk. Mindemellett a szer-
vezeti és csoportkötődése is 
alacsonyabb, a középpontban 
az egyén, annak igényei állnak, 
sokkal kevésbé jelenik meg 
a „mi tudat.” Fontos, hogy a 
szakszervezetek jelen legyenek 
az adott munkahely minden-
napi életében, „valóságosak” 
legyenek, ne csak láthatatlan 
szervezetek, amelyek a tag-
díjat szedik be havonta. Az 
eredményes szakszervezet al-
kalmazkodik a 21. századi kihí-
vásokhoz kommunikációjában 
és érdekvédelmi munkájában 
is. Jelentős, „forintosítható” 
szolgáltatási palettával rendel-
kezik, amely valódi előnyöket 
kínál a tagjainak.

- Létezik általánosan alkal-
mazható stratégia a lemor-
zsolódás, a szakszervezetek 
elsúlytalanodása ellen?

- Nincs ilyen stratégia, de 
vannak eredményesen műkö-
dő szervezetek, az általuk foly-
tatott tevékenységet érdemes 
vizsgálni. Konföderációs szin-
ten a 21. századi kihívásoknak 
való megfelelés tekintetében 
elengedhetetlen a megfelelő 
belső és külső kommunikáció, 
a tagság érdekeinek és igé-
nyeinek a folyamatos nyomon 
követése, a valódi előnyöket 
kínáló szolgáltatási paletta ki-
alakítása és működtetése, a 
képzett és tapasztalt szakér-
tői csapat és munkaszervezet. 
Más-más szempontok szerint 
működik, más és más funkci-
óval rendelkezik a munkahelyi 
szervezet és a konföderáció, 
ám a szakszervezeti tagság le-
morzsolódását csakis együtt-
működve, egymás tevékeny-
ségét kiegészítve és erősítve 
lehet megállítani. n



TÉNYKÉP • XXV. évfolyam 1. szám • 2020. március •  www.olajipariszakszervezet.hu • olajipariszakszervezet@mol.hu12

Dr. Kéri Ádám 2001-ben 
diplomázott az ELTÉ-n, amely 
után európai uniós képzéseken 
vett részt. 2004-től az Egyesült 
Államokban tanult amerikai jo-
got, majd nemzetközi ügyvédi 
irodáknál, az üzleti szférában 
és egy ideig a közigazgatás-
ban is dolgozott. 2013 óta a 
LIGA szakszervezeti szövetség 
jogi szakértője. Alkalma nyílt 
bekapcsolódni az országos 
tripartit (háromoldalú: mun-
kavállalók, munkaadók, állam) 
szociális párbeszédbe, a jogal-
kotásba, nemzetközi szerveze-
tek (például az ENSZ Nemzet-
közi Munkaügyi Szervezete, az 
ILO) munkájába, valamint je-
lentős foglalkoztatással össze-
függő projektekbe, mint az új 
munka törvénykönyve vagy az 
Európai Üzemi Tanács. Kiemelt 
szakterülete az európai uniós 
adatvédelmi rendszer (GDPR). 
Ügyfelei hazai és nemzetközi 
nagyvállalatok, közigazgatási 
szervek, önkormányzatok. 

Állandó résztvevője a Ma-
gyar Munkajogi Konferenciá-
nak, az ILO és a Nemzeti ILO 
Tanács (NILO) munkájának. 
Szakértőként dolgozik a HVG 
Adózóna oldalának, a HR Por-
tálnak, a Menedzser Praxis-
nak. Évek óta részt vesz a HVG 
Munkajogi Különszámának ké-
szítésében, gyakori médiasze-
replő. 

Az Olajipari Szakszervezetet 
2013-tól támogatja szakértő-
ként. Rendszeresen részt vesz 
az OSZ rendezvényein, oktatá-
sokat tart a tisztségviselőknek 
a munkajoggal, illetve az adat-

védelemmel kapcsolatban, és 
jogi tanácsokkal segíti a szak-
szervezet munkáját – egyebek 
mellett a munkáltatóval foly-
tatott tárgyalások, illetve a 
sztrájkszervezés során. 

„A kölcsönös együttműkö-
dés híve vagyok – mondta 
el azzal kapcsolatban, hogy 
mégis milyen eszköz rendszert 
mozgósíthat a munkahelyi ér-

dekképviselet a munkavállalók 
érdekében. – Nem hiszek ab-
ban, hogy hosszú távon ered-
ményesen lehet politizálni a 
munkáltató érdekeivel szem-
ben. A szakszervezeti munka 

problémáját pedig abban lá-
tom, hogy kevés a felkészült 
szakember, akik a háttérmun-
kát el tudnák látni, illetve cse-
kély a munkavállalói érdeklő-
dés az érdekvédelem iránt. Az 
Olajipari Szakszervezet azon-
ban az aktív szakszervezetek 
táborához tartozik, amellyel 
öröm együtt dolgozni.” 

n

Nincs valódi alkupozíció

Az egyetlen érv  
a taglétszám
A szakszervezet feladata nem egyszerű. A jelenlegi jogszabályi környezetben nincs 
valódi alkupozícióban a munkáltatóval szemben. Az egyetlen és legfontosabb “érv” 
a kezében a taglétszám. Ennek hiányában a javaslatait könnyedén lesöpörhetik 
az asztalról. Dr. Kéri Ádámot, az OSZ munkajogi szaktanácsadóját kérdeztük az 
érdekképviseletek működését meghatározó jogszabályi környezetről, aktuális 
helyzetükről és lehetőségeikről.   
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A százhalombattai THOR 
GYM a funkcionális szemé-
lyi és csoportos edzések 
szinte teljes palettájával vár 
- fiataltól az idősebbekig - 
minden korosztályt a Szent 

István téren, a posta és a 
gyógyszertár között. 

A kezdők a nyolchetes 
Thor Beavatáson ismerked-
hetnek meg a funkcionális 
edzés alapjaival, majd kö-

zéphaladó szinten az úgy-
nevezett Athletic Body 
csoportban folytathatják a 
munkát szintén nyolc héten 
keresztül. Ez után a kurzus 
után léphetnek tovább a 
személyre szabott és funk-
cionális erőt, állóképességet 
és robbanékonyságot fej-
lesztő haladó (Underground 
Strengh Training – UST) 
csoportba. A THOR GYM 
mindenkinek elérhető, aki 
rendszeresen, vagy alkal-
manként rászánna egy órát 
egészségére, edzettségére. 

(További információ: +36 
70 638 1013, a www.face-
book.com/thorbatta)

n

A hátsó borítón található keresztrejtvény megfejtői között két darab napijegyet sorsolunk ki 
a százhalombattai THOR GYM edzőterembe. A megfejtéseket április 15-ig várjuk az olajipa-
riszakszervezet@mol.hu címre! A megfejtésbe írjátok be a neveteket és a munkahelyeteket! 

Egészséges lendület
Mennydörgés, vihar, villámok és termékenység - ezeknek a megtestesítője Thor a 
skandináv és germán mitológiában, de a funkcionális edzőtermek egyre népszerűbb 
országos hálózata is eszünkbe juthat róla. A kalapácsos isten ereje, állóképessége 
és megjelenése jól szimbolizálja mindazt, amit a THOR GYM központok kínálnak 
vendégeiknek. 
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Kedves Kollégák! Az Olajipa-
ri Szakszervezet új tagjaként 
és kommunikációs munkatár-
saként azzal bízott meg az el-
nökség, hogy szerkesszem a 
Tényképet, az olajipariszakszer-
vezet.hu oldalt, valamint a nyil-
vános Facebook profilt, aminek 
szintén az a szerepe, hogy be-
széljünk egymással és mások-
kal a közös dolgainkról.

Magyar-történe-
lem szakos tanárként 
végeztem, de közel 
harminc éve újság-
íróként és szerkesz-
tőként dolgozom. 
Ez idő alatt nagyon 
sokféle tapasztalatra 
tettem szert a médi-
ában, a kommuniká-
cióban és a munka 
világában. Szeretném 
most ezt a tudást az 
OSZ szolgálatába ál-
lítani és hozzájárulni 
ahhoz, hogy erősebb, 
hatékonyabb szerve-
zet legyen.

A célom egy olyan 
együttműködés kiala-
kítása, aminek keretében meg-
őrizhetjük az OSZ külső és belső 
kommunikációjának hagyomá-
nyait, értékeit - harcosságát, 
élénkségét, egyediségét, köz-

vetlenségét, politikai pártoktól 
való függetlenségét -, miköz-
ben folyamatosan megújítjuk 
és javítjuk a következő alapér-
tékek mentén: tájékozottság, 
hitelesség, szolidaritás.

Szeretném, ha minél többen 
követnék az OSZ nyilvános Fa-
cebook profilját. Jó lenne, ha – 
megosztásokkal, ajánlásokkal – 
segítenétek ebben, mert minél 

több munkavállalóhoz jutnak el 
az üzeneteink, annál nagyobb 
az esélyünk a taglétszám bő-
vítésére, vagyis a befolyásunk 
növelésére.

Szeretném megújítani az 
olaj ipariszakszervezet.hu ol-
dalt, hogy áttekinthetőbb, kor-
szerűbb, tartalmilag gazdagabb 
legyen.

Minél több személyes ta-
lálkozásra törekszem az OSZ 
tagjaival és szimpatizánsaival, 
kollégáikkal és munkahelyi ve-
zetőikkel, hogy hitelesen mu-
tathassam be a véleményüket, 

céljaikat, javaslataikat.
Tudni szeretném, 

hogy mi érdekel benne-
teket. Írjátok meg kér-
déseiteket, témajavas-
lataitokat, ötleteiteket 
az OSZ-honlap Beszél-
jünk róla rovatába, vagy 
nekem, személyesen az 
olajipariszakszervezet@
mol.hu címre!

Használjátok az ola-
jipariszakszervezet.hu 
oldalon a Szavazás al-
kalmazást!

Személyesen minden 
szerdán 10 és 14 óra 
között találtok meg az 
OSZ irodájában, a DUFI 
központi irodaépületé-

nek földszintjén. Számíthattok 
rám és én is számítok Rátok! 
Hallassátok a hangotokat! 

Czifrik Kati

Tájékozottság, hitelesség szolidaritás

Hallassátok a hangotokat!

Hiánypótló, szakértők által szerkesztett weboldal indult
A koronavírus megjelenése óta rengeteg információ látott napvilágot a témában. Az in-
terneten fellelhető cikkek, bejegyzések azonban gyakran tévhiteken alapulnak, és félre-
vezetik a tájékozódni vágyókat. Jó hír azonban, hogy a fake news tengerében akad még 
egy-egy sziget, ahol hisztériakeltés és bagatellizálás nélkül szélesíthetjük a tudásunkat a 
koronavírussal kapcsolatban.
Ezek közé tartozik a koronainformacio.hu weboldal is, amit azzal a célzattal indított há-
rom magyar szakértő (Dr. L’Auné Gerda, Dr. Lakatos Botond és Farkas Ferenc Balázs) hogy 
hiteles, de mégis közérthető módon tájékoztassák az embereket a koronavírusról.
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Három napos kirándulás Zágrábba
Április 25-27., 
2 éjszaka szállás, svédasztalos félpanzió, 
ajándék fürdőbelépő, kirándulás 
 
Kirándulás: Zágráb (Horvátország) (Nagyatád-
tól kb. 190 km), városnézés, látogatás a Mária 
mennybemenetele székesegyházba, Utazás sik-
lóval a Lotrscak toronyhoz, a Kőkapu megtekin-
tése, séta a Jelasits téren
A határátlépéshez ÉRVÉNYES személyi igazol-
vány elegendő. A részvételi díj tartalmazza a 
program árát, az idegenvezetői kíséretet és a 
buszköltséget is!
Részvételi díj: 29.200 Ft/fő + IFA + 4 Kuna (Belépő). Szakszervezeti tagok részére: 27.400 Ft/fő + 
IFA + 4 Kuna. IFA: 400 Ft/fő/éj - Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj - Prémium szobafelár: 1.000 Ft/fő/éj

Öt napos tavaszi feltöltődés Nagyatádon,  
a Hotel Solarban
Április 6-10. 
4 éjszaka, 4 éjszaka szállás félpanziós  
ellátással 

2 fürdőbelépő, 2 alkalommal vízitorna, 1 alka-
lommal masszázs és szaunahasználat, autóbu-
szos kirándulás az Orchidea parkba - Orchidea 
Park és Energia Park (Szlovénia, Nagyatádtól 
kb. 140 km): Az Orchidea Park trópusi kertjében 
számtalan fajta orchidea és más, trópusokon élő 
növény is megtekinthető, majd a Bakonaki-tónál 
található Energia Park gyógyító hatását élvezhe-
tik a vendégek. A 4. éjszaka ára ajándék!
Részvételi díj: 34.900 Ft/fő + IFA + 5 Euro (Belépő), szakszervezeti tagok részére : 32.300 Ft/fő + 
IFA + 5 Euro (Belépő) - Idegenforgalmi adó: 400 Ft/fő/éj, egyágyas felár: 2.000 Ft/éj, prémiumszo-
ba felár: 1.000 Ft/fő/éj.

Hotel Solar*** Nagyatád • Széchenyi tér 28. • Tel: 06-82/504-135; 06-30-500-3135 
infosolar@t-online.hu • www.hotelsolar.hu

Zágrábi kiruccanás vagy tavaszi feltöltődés

Szakszervezeti tagoknak 
kedvezményesen
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